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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi Árpád János: A magyar közösségek életképesek, bárhol is legyenek a 

világban 
2021. augusztus 5. – Érsek M. Zoltán – Az Üzlet  

A 2020-as év a koronavírus járvány miatti utazási tilalom és a személyes találkozások 

lehetőségének korlátozása miatt rendkívüli kihívást jelentett a magyar nemzetpolitika és a 

határon túli, illetve a diaszpóra magyarság számára – fejti ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki úgy látja, a kényszerűen online térbe költözött 

kommunikáció így sem volt eredmény nélküli: több tízezer új, hazánkon kívül élő magyart 

sikerült megnyerni a nemzetpolitika ügyének. „2020 ráadásul azért is különleges volt, mert a 

Nemzeti Összetartozás Évét meghirdetve az egész világon rendkívül gazdag 

eseménysorozattal kívántunk megemlékezni Trianon 100. évfordulójáról. A nemzeti tragédia 

és az elmúlt száz év viszontagságai ellenére próbáltunk azt a pozitív üzenetet is kifejezni és 

tudatosítani, hogy minden nehézség ellenére megmaradtunk és a magyar nemzet lélekben 

továbbra is egy közösséget alkot.” – nyilatkozta Potápi Árpád János.  

 

Negyedszer marasztalták el Székelykeresztúr polgármesteri hivatalát a csak 

magyarul kiadott helyi lap miatt 
2021. augusztus 5. – MTI, Demokrata, Krónika, maszol.ro, Erdon, Főtér, Vajdaság Ma, 

Magyar Szó  

Negyedszer marasztalta el a 97,9 százalékban magyar anyanyelvűek által lakott 

Székelykeresztúr polgármesteri hivatalát a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) a csak magyarul kiadott helyi lap miatt. Az elmarasztaló határozatról a feljelentő Dan 

Tanasa, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője számolt be 

blogján csütörtökön. A székelyföldi magyar jelképek és feliratok elleni pereskedéseiről 

elhíresült politikus hallatlannak tartotta, hogy az Asztalos Csaba által vezetett CNCD több 

mint nyolc év alatt sem tudta rávenni a székelyföldi kisváros polgármesteri hivatalát arra, 

hogy havonta megjelenő, ingyenes kiadványa, a Keresztúri Kisváros román nyelven is 

tájékoztasson. Amint a feljelentő felidézte: a diszkriminációellenes tanács először 2013 

februárjában rótta meg emiatt a polgármesteri hivatalt, aztán 2016 márciusában újabb 

figyelmeztetés következett, amelyben arra szólították fel Rafai Emilt, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott akkori polgármestert, hogy három 

hónapon belül orvosolja a románokkal szembeni hátrányos megkülönböztetést. 
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https://azuzlet.hu/potapi-arpad-janos-a-magyar-kozossegek-elnek-virulensek-barhol-is-legyenek-a-vilagban-interju/
https://azuzlet.hu/potapi-arpad-janos-a-magyar-kozossegek-elnek-virulensek-barhol-is-legyenek-a-vilagban-interju/
https://demokrata.hu/magyarorszag/negyedszer-marasztaltak-el-szekelykereszturt-magyar-ujsagja-miatt-411807/
https://demokrata.hu/magyarorszag/negyedszer-marasztaltak-el-szekelykereszturt-magyar-ujsagja-miatt-411807/
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Diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak a szlovák külügyminisztérium 
2021. augusztus 5. – Mandiner, HVG, Index, Telex, Paraméter, ma7.sk, bumm.sk, 

felvidek.ma, Új Szó, Körkép 

Diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak a szlovák külügyminisztérium. A külügy arra 

kéri a magyar felet, tartsa magát a diplomácia szabályaihoz, és előzetesen tájékoztassa a 

szlovák felet az állami tisztségviselők látogatásának céljáról. Ezzel reagált a szlovák külügyi 

tárca Kövér László magyar házelnök látogatására, aki részt vett a kitelepített magyarok 

somorjai emlékművének felavatásán – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a 

külügyminisztérium kommunikációs osztálya. „A szlovák külügyminisztérium emlékeztet, 

hogy továbbra is kész megadni minden szokásos logisztikai segítséget a magyar 

tisztségviselők hivatalos látogatásaihoz, de nem tartjuk helyénvalónak, hogy a szlovák fél csak 

utólag értesüljön azokról a Szlovákia területén zajló eseményekről, amelyeken magas rangú 

magyar politikai tisztségviselők vesznek részt" - fogalmazott a minisztérium. 

 

A kárpátaljaiaknak továbbra is lehetősége van az oltására Barabáson és 

Záhonyban 
2021. augusztus 6. – Karpat.in.ua, koronavirus.gov.hu 

Magyarország július elején megnyitotta és továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét a közös 

határok mentén élők számára is. Ennek lehetősége minden 18 év feletti Kárpátalján élőnek is 

biztosított. Augusztustól annyi a változás, hogy a lónyai határátkelőnél megszűnik az 

oltópont, Barabáson és Záhonyon viszont továbbra is működik. Az oltásra Kárpátalja megye 

18 év feletti lakosai jogosultak, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. 

 

Még legalább egy évet várni kell a brassói reptérre – Uniós finanszírozásban is 

reménykedik a megyei tanács 
2021. augusztus 5. – Krónika 

Az Európai Bizottság felülvizsgálja a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér 

dokumentációját, az üzleti tervet, mivel a beruházás közpénzből valósul meg. A légikikötőt 

építtető Brassó megyei önkormányzat abban bízik, hogy az eddigi költségek egy részét 

európai uniós forrásokból visszakaphatja.  

 

Sepsiszentgyörgyön minden gyereknek szeretnének helyet biztosítani a 

bölcsődékben 
2021. augusztus 5. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön bővítik a bölcsődei csoportok számát és új bölcsődéket is építenek. 

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester rámutatott: eddig 

14 bölcsődei csoport működött a városban, ezt ősztől 2 újabb bölcsődei csoporttal egészítik ki. 

Tapasztalatok szerint egy-egy bölcsődei csoportban egy időben 12-14 kisgyerek szokott jelen 
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https://mandiner.hu/cikk/20210805_szlovakia_kover_laszlo_somorja
https://mandiner.hu/cikk/20210805_szlovakia_kover_laszlo_somorja
http://life.karpat.in.ua/?p=66492&lang=hu&fbclid=IwAR2q0_yP8a5ieBEwZBhe1wXzm8lyC2mmjKG78J9nrCZMcBTpfGsJHGFOKs0
http://life.karpat.in.ua/?p=66492&lang=hu&fbclid=IwAR2q0_yP8a5ieBEwZBhe1wXzm8lyC2mmjKG78J9nrCZMcBTpfGsJHGFOKs0
https://kronikaonline.ro/gazdasag/meg-legalabb-egy-evet-varni-kell-a-brassoi-repterre-n-unios-finanszirozasban-is-remenykedik-a-legikikotot-epitteto-brasso-megyei
https://kronikaonline.ro/gazdasag/meg-legalabb-egy-evet-varni-kell-a-brassoi-repterre-n-unios-finanszirozasban-is-remenykedik-a-legikikotot-epitteto-brasso-megyei
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyon-minden-gyereknek-szeretnenek-helyet-biztositani-a-bolcsodekben
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyon-minden-gyereknek-szeretnenek-helyet-biztositani-a-bolcsodekben
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lenni. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat célja, hogy 2-3 éven belül elérjék azt, hogy 

mindenkinek, aki bölcsődébe szeretné vinni gyerekét legyen erre lehetősége, mondta a 

polgármester. 

 

Már elérhető a 12. Kolozsvári Magyar Napok programkínálata!  
2021. augusztus 5. – transindex.ro, Krónika 

Elérhetővé vált a www.magyarnapok.ro oldalon a 12. Kolozsvári Magyar Napok honlapja, 

ahol az érdeklődők megtalálhatják a rendezvénysorozat teljes és részletes programkínálatát. 

Ugyanitt olvashatók a Magyar Napokkal kapcsolatos legfontosabb hírek, a részvételi 

szabályok és járványügyi óvintézkedések, a rendezvény ideje alatt pedig itt is elérhető lesz a 

KMN-tévé, amely azok számára is biztosítani igyekszik a Magyar Napok-élményt, akik 

személyesen nem vehetnek részt az eseményen.  

 

Antal Árpád: a medvék azonnali eltávolítását szabályozó kormányrendelet egy 

eszköz, amivel élni kell 
2021. augusztus 5. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A gyakorlat, az élethelyzetek döntik el, hogy miként alkalmazzák az emberéletet veszélyeztető 

medvék azonnali eltávolítását szabályozó sürgősségi kormányrendeletet, mondta el 

csütörtöki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. 

Kifejtette, a polgármester nem a szakmai kérdésekben kell döntsön, viszont azt eldöntheti, 

hogy a medve problémás vagy sem a település szempontjából. „Ha egy medve a városban 

sétál, nem kell különösebb szakértelem, hogy eldöntsük, nem ott a helye” – mondta a 

polgármester. Hangsúlyozta, a kérdés összetett, mindig a körülményeket kell figyelembe 

venni. Ha a medve bejár a településre, akkor is beavatkozásra van szükség, el kell távolítani, 

ám ha emberre támad, akkor a kilövés lehet a megoldás, hiszen az emberélet mindennél 

fontosabb, meg kell előzni, hogy újra támadjon. 

 

Székelyudvarhely: a tatárjárásról tartanak konferenciát 
2021. augusztus 5. – maszol.ro 

Három ország számos kutatóhelyéről érkező 22 kutatója tart előadást augusztus 6-7-én 

Székelyudvarhelyen, ahol A tatár világbirodalommal szemben címmel nemzetközi 

konferenciát tart a Magyarságkutató Intézet. Az eseményt – amelynek a székelyudvarhelyi 

polgármesteri hivatal Szent István terme biztosít helyet – péntek reggel 9 órakor Prof. Dr. 

Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének videóüzenete és Gálfi Árpád, 

Székelyudvarhely polgármesterének köszöntője után Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a 

Dévai Szent Ferenc alapítvány alapítója nyitja meg. 
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https://eletmod.transindex.ro/?hir=25366&mar_elerheto_a_12._kolozsvari_magyar_napok_programkinalata!
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-a-medvek-azonnali-eltavolitasat-szabalyozo-kormanyrendelet-egy-eszkoz-amivel-elni-kell
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-a-medvek-azonnali-eltavolitasat-szabalyozo-kormanyrendelet-egy-eszkoz-amivel-elni-kell
https://maszol.ro/belfold/Szekelyudvarhely-a-tatarjarasrol-tartanak-konferenciat
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Forró Krisztián a szlovák külügy jegyzékéről: A hontalanság időszaka számunkra 

nem lezárt történet 
2021. augusztus 5. – ma7.sk 

A szlovák külügy éles diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak, reagálva Kövér László 

magyar házelnök hétfői (augusztus 2.) látogatására, aki beszédet mondott a kitelepített 

magyarok somorjai emlékművének felavatásán. A szlovák diplomácia reakciójáról Forró 

Krisztiánt, az MKP elnökét kérdeztük. "A felvidéki magyar közösség számára a történelem 

ezen szakasza nem lezárt történet! Számunkra a beneši időszak akkor zárul le, ha a szlovák 

törvényhozás, a köztársasági elnök és a kormányfő bocsánatot kér tőlünk, és méltányos 

anyagi és erkölcsi kárpótlást biztosít számunkra. Egyoldalúan nem lehet lezárni a múltnak ezt 

a fejezetét, hiszen a kollektív bűnösség árnyéka még a gyermekeinken is ott van, s ez 

elfogadhatatlan.Ahhoz, hogy a jövőre tudjunk összpontosítani, a múltat le kell zárni, de nem 

úgy, hogy a vitás kérdéseket a szőnyeg alá söpörjük." – emelte ki Forró.  

 

Sólymos: A kormány a tízéves békés együttélés után behúzta a kéziféket 
2021. augusztus 5. –  bumm.sk, ma7.sk 

A múltat elhallgatni rossz stratégia, ezt csak úgy lehet lezárni, ha Szlovákia megköveti az 

érintett embereket – reagált Sólymos László a Híd párt elnöke a kitelepített magyarok 

somorjai emlékművének felavatása kapcsán kialakult szlovák diplomáciai jegyzék-csörtetésre 

a Facebookon. "Tíz évvel ezelőtt, egy szintén feszültségekkel teli időszakot követően, azért 

hoztuk létre a Híd pártot, hogy ne legyen feszültség a kisebbségek és a többség között. Ezért 

dolgoztunk. Úgy értünk el eredményeket, hogy magyarok és szlovákok között nem 

gerjesztettünk feszültséget. A Hídnak köszönhetően nem volt "érdemes" előrángatni a 

magyar kártyát. Most látjuk, hogy ez nem volt magától értetődő, ezért tenni kellett. Mindez 

tíz évig működött, de a jelenlegi kormány behúzta a kéziféket. Visszaél azzal, hogy 

érdekképviselet nélkül maradtunk, nincs aki feltartóztatná a koalíciós úthengert. ." – írta a 

Híd elnöke csütörtökön (augusztus 5.) a Facebookon. 

 

A Híd reakciója a külügy Magyarországnak küldött diplomáciai jegyzékére 
2021. augusztus 5. – bumm.sk  

"Másfél évvel azután, hogy nincs jelen magyar párt sem a parlamentben, sem a 

kormánykoalícióban, a jelenlegi kormány az elmúlt évtized legkisebbségellenesebb 

kabinetévé változott" – írja portálunkhoz eljuttatott állásfoglalásában a Híd párt, amellyel a 

szlovák külügy Magyarországnak küldött diplomáciai jegyzékére reagált. A Híd párt felszólítja 

a kormány képviselőit, hogy vessenek véget itthon és külföldön egyaránt a kisebbségellenes 

politikának. A szlovákiai magyarok még emlékeznek azokra az időkre, amikor éppen ők váltak 

a Szlovákia és Magyarország közötti diplomáciai csatározások áldozataivá. "Elérkezett a nyílt 

és konstruktív párbeszéd ideje. A történelmi sérelmeket bejegyzésekkel és diplomáciai 

jegyzékekkel nem lehet megoldani" - írták. 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-szlovak-kulugy-jegyzekerol-a-hontalansag-idoszaka-szamunkra-nem-lezart
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-a-szlovak-kulugy-jegyzekerol-a-hontalansag-idoszaka-szamunkra-nem-lezart
https://www.bumm.sk/belfold/2021/08/05/solymos-laszlo-a-multat-elhallgatni-rossz-strategia
https://www.bumm.sk/belfold/2021/08/05/a-hid-reakcioja-a-kulugy-magyarorszagnak-kuldott-diplomaciai-jegyzekere
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Bél Mátyás Intézet: A KKA módosítása korlátozza a kisebbségek 

önkormányzatiságát 
2021. augusztus 5. – bumm.sk, Új Szó 

A Bél Mátyás Intézet új elemzése szerint a Kisebbségi Kulturális Alappal kapcsolatban 

elfogadott változások fő hatása a kisebbségek önkormányzatiságának korlátozása és a 

bürokrácia növekedése lesznek. A Kisebbségi Kulturális Alappal kapcsolatban elfogadott 

változások fő hatása a kisebbségek önkormányzatiságának korlátozása és a bürokrácia 

növekedése lesznek. Eközben az elfogadott módosítások semmiben nem javítják majd az alap 

működését. Ez a végkövetkeztetése a Bél Mátyás Intézet új elemzésének.  „A parlament által 

elfogadott változások nincsenek összhangban azzal a szándékkal, amit az előterjesztők 

nyilvánosan prezentáltak. Félő, hogy ezek a változások csak az előterjesztők politikai céljait 

testesítik meg, miközben megnehezítik a kisebbségi kulturális szférában aktív személyek 

életét. Sajnos jól látszik, hogy a KKA új igazgatója, Alena Kotvanová az első naptól kezdve 

komoly politikai nyomással kell, hogy szembenézzen,” mondta Ravasz Ábel, a Bél Mátyás 

Intézet igazgatója, volt kormánybiztos.  

 

Korčok a Facebookon: az országunk neve Szlovákia, nem Felvidék 
2021. augusztus 5. – felvidek.ma, Új Szó  

Terjedelmes bejegyzést tett közé a Facebookon a szlovák diplomácia vezetője. A poszt azzal 

kezdődik, hogy diplomáciai jegyzéket küldtek Magyarországnak, majd a külügyminiszter tíz 

pontban „válaszol” az őt ért vádakra.  Az első pont a tapintatról szól, melyben Korčok 

kifogásolja, hogy Kövér László úgy érkezett Szlovákiába, hogy előtte nem egyeztettek a 

szlovák hatóságokkal. „A magyar fél részéről ez nem történt meg, és csak utólag tudtuk meg, 

hogy egy olyan rendezvényen való részvételről volt szó, melyről magyar szomszédaink jól 

tudták, hogy olyan kérdést vet fel, melyről a szlovák kormánynak és parlamenti pártoknak 

merőben más a véleménye.” A harmadik részben kijelenti, hogy országunk neve nem 

Felvidék, hanem Szlovákia, sőt, Szlovák Köztársaság, s a Felvidék név felemlegetése magyar 

állami tisztségviselők részéről aligha a tapintat és a jószomszédi empátia jele.  

 

Vércse Miklós emlékére 
2021. augusztus 5. – felvidek.ma  

Augusztus 5-én elhunyt Vércse Miklós tanár, helytörténész, műfordító.A csallóközi 

Lidértejeden született 1932-ben. Tanítói oklevelet a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán szerzett. 

Fiatal pedagógusként Párkányba került, itt alapított családot, és kis megszakítással itt is 

tanított nyugdíjazásáig. Párkány városa munkásságáért 1993-ban Pro Urbe díjjal tüntette ki. 

Iskolai munkája mellett kezdett helytörténettel, műfordítással foglalkozni. Főleg 

ismeretterjesztő, ill. gyermekkönyveket, továbbá szlovák népmeséket fordított magyar 

nyelvre. Első megjelent fordítása Hana Zelinová Szelesvölgy csillaga című ifjúsági regénye 

volt (1968). Cikkei, karcolatai, műfordításai főként szlovákiai magyar lapokban jelentek meg. 

Tagja volt a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, a Magyar Írószövetségnek. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/08/05/bel-matyas-intezet-a-kka-modositasa-korlatozza-a-kisebbsegek-onkormanyzatisagat-1
https://www.bumm.sk/belfold/2021/08/05/bel-matyas-intezet-a-kka-modositasa-korlatozza-a-kisebbsegek-onkormanyzatisagat-1
https://felvidek.ma/2021/08/korcok-a-facebookon-az-orszagunk-neve-szlovakia-nem-felvidek/
https://felvidek.ma/2021/08/vercse-miklos-emlekere/
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Szabadkai VKT: Igazgatókat neveztek ki 
2021. augusztus 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Négy közvállalat igazgatójának kinevezéséről döntött csütörtöki ülésén a szabadkai városi 

képviselő-testület. A Vízművek és Csatornázási KKV-t továbbra is Sugár György eddigi 

igazgató irányítja majd. A Palics-Ludas Közvállalat élén sem történik változás, újabb 

mandátumra kinevezték Dobó Márta eddigi igazgatót. Az Útfenntartó, Városrendezési és 

Lakásüzemeltetési Közvállalatot eddig megbízottként irányította Ognjen Golubović, 

mostantól kinevezettként teheti ugyanezt. A Gázművek Közvállalatnak ugyanakkor új 

igazgatója lett Horvát Tímea személyében, aki nem ismeretlen Szabadkán, hisz az előző 

ciklusban a város alpolgármestere volt. 

 

Szerb nyelvi felzárkóztató képzés elsőéves egyetemisták részére 

2021. augusztus 5. – Pannon RTV 

Ingyenes szerb nyelvi intenzív felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács az 

újvidéki Európa Kollégiumban. A 80 tanórából álló képzést szeptember 6-a és 17-e között 

tartják a már felvételt nyert elsőéves egyetemistáknak. Tudásszintfelmérés is lesz augusztus 

30-án, hétfőn, 10 órakor. Három helyszínen tesztelik az elsőéveseket: a szabadkai Kosztolányi 

Dezső és a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, valamint a temerini Kókai Imre 

Általános Iskolában. 

 

Épül a Kreatív negyed 
2021. augusztus 5. – Magyar Szó 

Az egykori Petar Drapšin gyár régi épületkomplexumát az ezredfordulón mindenki csak Kínai 

negyedként emlegette. Az újvidéki fiatalok, civil szervezetek és polgári kezdeményezések 

foglalt ház jellegű bázisa volt ez, amely helyet adott a kreatív ötleteknek, 

kezdeményezéseknek, kultúrának, művészetnek. Az Újvidék Európa Kulturális Fővárosa 

Alapítvány, Újvidék város, a tartományi kormány közös együttműködésével megkezdődött a 

negyed helyreállítása. Ana Brnabić miniszterelnök tegnap délután Újvidéken járt, hogy 

személyesen is meggyőződhessen a munkafolyamatok menetéről. 

 
Újabb támogatással érkeztek Kárpátaljára a Magyar Református 

Szeretetszolgálat munkatársai  
2021. augusztus 5. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalában megtartott sajtótájékoztatón 

számoltak be a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai az elmúlt időszakban 

megyénkbe érkezett támogatásokról. A járványhelyzet ideje alatt a védekezéshez szükséges 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26814/Szabadkai-VKT-Igazgatokat-neveztek-ki.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szerb-nyelvi-felzarkoztato-kepzes-elsoeves-egyetemistak-reszere
https://www.magyarszo.rs/hu/4690/vajdasag_ujvidek/248002/%C3%89p%C3%BCl-a-Kreat%C3%ADv-negyed-kult%C3%BAra-Ana-Brnabi%C4%87-Ana-Brnabi%C4%87-korm%C3%A1nyf%C5%91-%C3%BAjvid%C3%A9ki-kreat%C3%ADv-negyed.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=66388&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=66388&lang=hu
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maszkokkal látták el térségünket. A mostani látogatásukra pedig újabb 100 ezer maszkot, 

valamint 100 rászoruló gyermek számára iskolatáskát és tanszereket hoztak.  Czibere Károly, 

a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke kiemelte, az építkezések, nagyobb 

projektek támogatása mellett fontos a gyermekek és családjaik segítése is, akár így, az 

iskolakezdéshez való hozzájárulással. 

 

Felszentelték a felújított salánki görögkatolikus templomot 
2021. augusztus 5. – Kárpátalja Ma 

A 2016-ban kezdődött felújítási munkák befejezését követően 2021. augusztus 1-jén 

szentelték fel a salánki görögkatolikus templomot. Az 1878–1883 között épült kőtemplomot 

egykor Szent Mihály és Gábor főangyalok és az összes mennyei erők tiszteletére szentelték fel. 

Az elmúlt századok alatt megkopott épület renoválását a helyi hívek adományai mellett a 

Magyar Kormány támogatta. Ennek keretében sekrestyével bővítették ki, valamint teljes 

külső és belső festést, továbbá új padlózatot kapott a templom. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 5. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok a közösségi oldalán élesen bírálta Kövér László 

házelnököt a Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművénél mondott beszédéért. A 

miniszter konkrétan nem nevezte meg, hogy az ünnepi beszéd melyik része sértette, illetve 

háborította fel, de azt írta bejegyzésében, hogy a magyar közjogi méltóságoknak 

tartózkodniuk kellene attól, hogy Szlovákia területén beszéljenek arról, hogy miként 

értelmezik a történelmet. Ma pedig már diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak a 

szlovák külügyminisztérium. A külügy arra kéri a magyar felet, tartsa magát a diplomácia 

szabályaihoz, és előzetesen tájékoztassa a szlovák felet az állami tisztségviselők látogatásának 

céljáról.  

 

Felújítják a vasúti vonalat Újvidék és Budapest között. Ez a Belgrád – Budapest vasút 

építésének egy része, amely, ha minden a tervek szerint halad, akkor 2025-re elkészül, és így 

7 óráról 2 és félre csökken majd a menetidő Budapestről Újvidékre. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/felszenteltek-a-felujitott-salanki-gorogkatolikus-templomot/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-05_18-02-00&enddate=2021-08-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-05_18-02-00&enddate=2021-08-05_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 6. 

 

Még több hét van az iskolakezdésig, gyerekek és szülők még csak gondolni sem gondolnak rá, 

de az iskola igazgatója számol. Meglesz-e a szükséges létszám, hány önálló osztályt tud 

indítani? Romániában befejeződött a kilencedik osztályokba való beiratkozás első szakasza.  

A temesvári Bartók Béla líceumban elindulhat a tervezett két osztály. A temesvári 

középiskolába nemcsak Temesből, hanem a szomszédos Arad megyéből is iratkoztak diákok. 

 

Ha Szejkefürdő, akkor Mini Erdély Park, ahol megtekinthető már 84 erdélyi vár, kastély, 

kúria miniatűr mása. Geréb Krisztina az alapító Fazakas Szabolccsal beszélgetett a napi 

mintegy ezer látogatót vonzó Parkban, ahol olyan újdonságokról is szó esett, mint a készülő 

óriásrovar-kert és a gyermek-mozi. 

 

Sok különleges hobbi van a világon, ám a nyikómalomfalvi Sinka Arnold története mégis 

egyedi. Ő éppen a göndörszűrű, dagonyázó, a szabadságot kedvelő és disznóéletet élvező 

mangalicát kedvelte meg és tenyészti, egyelőre az állomány gyarapítása céljából.  

 

Ma délután mutatták be Juhász Béla Aradi személyiségek című interjúkötet-sorozatának 5. és 

6. kötetét. A nyugalmazott fizikatanár, 2016-ban kezdte az aradi magyar személyiségeket 

bemutató interjúsorozatát a helyi napilapban, és a portrék olyan népszerűségnek örvendtek, 

hogy kötetbe szerkesztette. Juhász Béla szerint Arad kifogyhatatlan a személyiségekből, így 

újabb könyvek is következnek még. 

 

A Hagyományok Háza második alkalommal rendez augusztus 8-án, Mikházán 

szabadegyetemet. Az egész napos eseményen az érdeklődők a gazdag kulturális program 

mellett a hagyományápolás gyakorlati kérdéseivel is megismerkedhetnek.   


